
بب:  الققققارئ ججبي تت سسسسس تي تو تن ((  جذي للسسس بنسسساوا ا تم بلسسساوا آ جم تع تو
جت تحتا جل لصتا سم ال به بد جزي تي سن تو جه جم جل سضسس تن تف برو جف تكسستا سل سم توا بهسس تل

بب تذا بد تع جدي ]. 26) [الشورى:) تش
وعملسسساوا آمنسسساوا السسسذين (( ويسسسستجبيب:  الشقققيخ

" يسسسألاون مسستا إلسسى " يجبيبهم:  ) قققال) الصتالحتات
النسققان ذهن إلى يتبادر قد أنه مع يجيب بمعنى يستجيب

فلنققا : دعققوت قلققت إذا كمققا يطيع أي يستجيب معنى أن
بمعنققى يسققتجيب هنققا أطققاعني, لكققن أي لققي فاسققتجاب

: وتعققالى تبققارك اللققه قققول التفسققير هققذا يجيققب, ودليققل
عتامسسل عمسسل أضبيع ل أني ربهم لهم (( فتاستجتاب

) إذا) بعسسض مسسن بعضسسكم أنسسثى أو ذكسسر مسسن منكم
يجيققب, فمققاذا بمعنققى أجاب, ويسققتجيب بمعنى استجاب

فقاعل, وليسققت بقه مفعقول الققذين ؟ الققذين إعراب يكون
. الله على يعود مستتر ضمير الفاعل

بقلققوبهم آمنققوا))  الصتالحتات وعملاوا آمناوا (( الذين
الصققالح والعمققل واليمققان بجققوارحهم الصالحات وعملوا
حقققا آمن من للرخر, فكل ملمزم أحدهما لن دائما يقرنان

النققبي قول القاعدة هذه قطعا, دليل الصالحات فسيعمل
مضسسغة الجسسسد في وإن ( أل:  وسلم عليه الله صلى

فسسسد فسسسدت وإذا كلسسه الجسسسد صسسلح صلحت إذا
. ) كله الجسد

أن بققه, وعرفتققم اليمققان يجققب مققا بكل ؟ بإيش آمنوا إذا
: إنها وسلم عليه الله صلى النبي عنها قال اليمان أركان

والقسسدر ورسسسله وكتبسسه وملكئكتسسه بتالله ( اليمتان
صققفة هققذه الصالحات: الصالحات  عملوا) وشره خبيره

الصققالحات, فمققا العمققال والتقققدير محققذوف لموصققوف



يكققون أن الصققالح العمققل ضققابط ؟ الصققالح العمل ضابط
محمققد أمققة فققي يقققع الله, هققذا لشريعة موفقا لله رخالصا

؟ السقابقة المققم فققي يقققع هل لكن والسلم الصلة عليه
منهققم يقققع قائمققة شققرائعهم كققانت الجققواب: نعققم, حيققن

ضابطه الصالح العمل طيب. إذن الصالح والعمل اليمان
الله.  لشريعة موافقا لله رخالصا يكون أن

يقققع الققذي العمققل من احترامزا لله رخالصا يكون أن فقولنا
تعققالى لقققوله الشققرك قققل وإن بصالح فليس الشرك فيه

عسسن الشسسركتاء أغنسسى ( أنسستا:  القدسققي الحققديث فققي
غبيسسري معسسي فبيسسه أشسسرك عمل عمسسل من الشرك
رخاليققا يكققون أن الشققريعة وفققق  وعلى) وشركه تركته

لققو حققتى صققالحا يكققن لققم بدعة فيه كان البدعة, فإن من
بدعة كانت إذا صالحا, فإنها عمل البدعة هذه أجزاء كانت

مققن أذكققارا أحققدث أحدا أن لو صالحا, يعني عمل تكون ل
الشققريعة بها تأتي لم صفة على لكن السنة من أو القرآن

إذا إل صققالحا العمققل يكققون صققالحا, ول عمل ليست فإنها
والكيفيققة والقققدر سققتة: السققبب أمور في الشريعة وافق

والمكان.  والزمان والنوع
فلققو معيققن لسبب مشروعا العمل هذا يكون السبب: بأن

يكقون ولققم منقه يقبققل لققم آرخققر لسققبب أحققدثه إنسققانا أن
الطيققب لققه قققدم إذا الناس بعض ذلك: نرى صالحا, مثال
صالحا, إذا عمل ليس محمد, هذا على صلي يقول: اللهم

علققى صققلة وهو صالحا عمل ليس تقول : كيف قائل قال
اللققه صققلى الرسققول هدي من ليس : لنه قلنا ؟ الرسول

أمتققه أمر ول النبي على صلى تطيب كلما أنه وسلم عليه
ذلققك شققرعي, ومققن غير سببا أثبت الن فأنت بذلك, إذن



رخروج لله, التجشؤ : الحمد قال تجشأ إذا الناس بعض أن
من لله, نقول : الحمد يقول الناس فوق, بعض من الريح
عملك إذا الله؟ تحمد أن التجشؤ عند يشرع أنه : لك قال
علققى : يلققزم للشريعة, ونقول مطابق غير لنه صالح غير

هذا.  على دليل ول الله تحمد فسوت إذا : أنك قولك
الصسستالحتات وعملسساوا آمنسساوا السسذين (( ويسسستجبيب

شسسديد عذاب لهم والكتافرون فضله من ويزيدهم
يسققتجيب لكون الشاهد هو يجيب. ما بمعنى ) يستجيب)

تب:  تعالى قوله ؟ يجيب بمعنى تجتا تت سس تفتا سم ((  به سم تل بهسس بب تر
نني بع ل تأ جضبي تل بأ تم لل تع جم سم تعتا بكسس سن سن جم لر جمسس تكسس سو تذ تثسسى تأ سن بأ

سم بك بض سع سن تب لض جم سع ]. 195عمران: ) [آل) تب
 ؟)) (( الذينإعققراب:  يكققون مققاذا المعنققى هققذا علققى

نصب.  محل في الياء على مبني به مفعول
عسسذاب لهسسم (( والكسستافرون:  وتعققالى تبارك الله قال

للققذين يحصققل مققا ذكققر لما مستأنفة جملة ) هذه) شديد
لن لضققدهم يحصققل مققا ذكققر الصققالحات وعملققوا آمنققوا

الجنققة فيه فتذكر المعاني فيه مثاني, تثنى الكريم القرآن
الكققافر ثققم والمققؤمن العقققاب ثققم والثققواب النار يذكر ثم

)) شسسديد عسسذاب لهسسم (( والكسستافرونجققرا,  وهلققم
وعققاء وهققي الكفققرة من مأرخوذ الجاحد الصل في الكافر

تعققالى بققالله كفققر مققن كل على يطلق النخل, ولكنه طلع
أو الرسالة يجحد أن مثل بجحد كان غيره, سواء أو بجحد

الصلة يدع أن مثل الله دين عن باستكبار كان القرآن, أو
 مبتققدأ)) شديد عذاب (( لهم:  كفر, وقوله تركها التي

العبققارة وأتت الكافرون هو الذي الول المبتدأ رخبر ورخبر،
كققان لققو بالله, وإل والعياذ عذابهم على للتأكيد الوجه بهذا



أشققبه, لكققن مققا أو مهين عذاب وللكافرين يقال أن يكفي
)) شسسديد عذاب لهم (( والكتافرون:  قال تعالى الله

فققي مقا فققاقرأ هقذا تعقرف أن أردت القققوي, وإذا الشديد
النار.  أهل عذاب من والسنة القرآن

)), فضسسله (( منقققوله:  علققى نتكلققم لققم أننققا مزعمتققم
الصسستالحتات وعملسساوا آمنسساوا السسذين (( ويسسستجبيب

فضققله من يعطيهم ) ونقول: أي) فضله من ويزيدهم
إلققى أمثالهققا بعشققر عملققوا, فالحسققنة مققا علققى مزيققادة

كثيرة.  أضعاف إلى ضعف سبعمائة
العمققال عملققوا أي))  الصسستالحتات (( عملسساوا:  قققوله

الشققريعة بموافقققة إل صققالحا العمققل يكون ول الصالحات
تتحقققق ثانيققا, ول الشققريعة موافقة أول, ثم لله بالرخل ص
سققتة: أمقور فققي الشققريعة العمقل طققابق إذا إل الموافقة

السبب.  الول
بققه جققاءت مققا جنققس مققن يكققون والثققاني: الجنققس, بققأن

صققالحا, مثققاله: عمل يكن لم ذلك عن رخرج فإن الشريعة
غالبققا, الشاة من أغلى فالفرس بفرس ضحى أحدا أن لو

جنققس مققن ليققس لنققه ؟ تقبققل, لمققاذا ل الضققحية فققإن
مققن إل تكققون ل التضققحية أن بققه, إذ التضققحية المشققروع

: تعققالى قققال كمققا والغنققم والبقققر البققل النعققام بهيمققة
بروا بك سذ تي تو تم ((  سس جه ا لل لم جفي ال ليتا لت تأ تمتا بلاو سع تلى تم تمسستا تع

سم به تق تز سن تر جة جم تم جهبي جم تب تعتا سن تل ]. 28) [الحج:) ا
على يزيد فل قدره في للشريعة مطابقا يكون الثاني: أن

الصققلة في مزاد إنسانا أن لو الشريعة, ولهاذا به جاءت ما
فققي الركعققة كققانت وإن حققتى صققالحا عمل يكققن لم ركعة

مشققروعة, ليسققت الحققال هذا في لكنها مشروعة الصل



فققي مزاد النسققان أن : لققو تقولققون : مققاذا قائققل قال فإن
الزيققادة تكققون هققل ركعققة عشققرة إحدى على الليل صلة
: لبققد قلنققا أننققا علينققا أشكل : نعم قلتم إذا ؟ صالحا عمل

أن العبققادة, ومعلققوم أعني قدرها في الشريعة تطابق أن
ول رمضققان فققي يزيققد ل كان وسلم عليه الله صلى النبي
عشققرة ثلثقة صقلى وربمققا ركعقة عشقرة إحدى عن غيره

عققن تحديققد فيهققا يققرد لققم الليققل صلة ركعة, الجواب: أن
كققذا, على تزيدوا قال: ل بأن وسلم عليه الله صلى النبي

عققن سققأله للققذي وقققال ركعققة عشققرة إحدى هو صلى بل
خشسبيت فسإذا مثنسى ، ( مثنى:  لققه قققال الليققل صلة

 فقققوله) صلبيت قد متا لك تاوتر ركعة فصلي الصبح
صققلة أن علققى يققدل تحديققد  بققدون) مثنسسى ، ( مثنى: 

الركعات.  من شئت ما صلي لها حد ل الليل
الزمان, فإن في للشريعة موافقة تكون الثالث: أن المر

ذلققك: تقبققل, مثققال ل فإنهققا الزمققان في الشريعة رخالفت
هققذه تصققح فل العيققد صلة قبل أضحيته وذبح ضحى رجل

: للققذي وسققلم عليققه الله صلى النبي قال الضحية, ولهذا
لحم شتاة ( شتاتكله:  قال يصلي أن قبل ذبح أنه أرخبره

( .
المكققان, يعنققي في للشريعة موافقة تكون : أن الخامس

فققي صققلتها فإن معين بمكان العبادة الشارع رخص إذا أنه
إنسققانا أن لققو بعرفققة تقبققل, فققالوقوف ل المكان هذا غير

يصققح, ل ذلققك فققإن بعرف الوقوف بدل مزدلفة في وقف
اعتكققف حدد, ولو الذي المكان غير في وقف لنه ؟ لماذا

العتكققاف لن العتكققاف يصققح لققم بيتققه فققي النسققان
المساجد.  في مخصو ص



يعنققي هيئتهققا فققي للشققريعة مطابقققة تكون السادس: أن
وجهققه قبققل يققديه وغسققل النسققان توضققأ الكيفيققة, فلققو

أن إذ الهيئققة فققي للشققريعة مخققالف لنه يصح ل فالوضوء
 ولققو)) وأيسسديكم وجسساوهكم (( فتاغسسسلاوايقول:  الله

تصققح لققم وركع قام ثم يركع أن قبل فسجد النسان صلى
أشياء ستة هذه الهيئة؛ في الشريعة موافقة لعدم الصلة

تحققققت إذا إل للشريعة مطابقة العبادة تكون أن يمكن ل
.  الستة الشياء هذه
الصققالح والعمققل اليمان : فضيلة الكريمة الية فوائد من
تعالى.  الله لجابة سبب وأنه

المققؤمنين يعطققي تعققالى اللققه الفوائققد: أن مققن ومنهققا
(( ويزيدهملقوله:  عملوا مما أكثر الصالحات العاملين

مواضققع فققي تعالى الله بينها الزيادة ) وهذه) فضله من
عشر فله بتالحسنة جتاء (( منفقال:  كتابه في أرخرى

بل) وقال: ) أمثتالهتا تث تم تن ((  جذي لل تن ا بقسساو جف سم بين به تل تاوا سمسس تأ

جل جفي جببي جه تس لل جل ال تث تم لة تك لب ست تح تت تب سن تع تأ سب تل تس جب تنتا جفسسي تس
نل لة بك تل بب سن بة بس تكئ لة جمتا لب به تح لل بف توال جع تضسستا سن بي تمسس بء جل تشسستا )) تي

العققدد غيققر أرخرى أيضا: بزيادة يقال ] وربما261[البقرة:
كلمققا الصققالح, لنققه والعمققل اليمان من يزيدهم أنه وهي
قققول كققان يقينققه, ولهققذا امزداد صقالحا عمل النسان عمل
. اليمان في دارخلة العمال أن والجماعة السنة أهل
مققن النسققان ينققال مققا كققل : أن الكريمة الية فوائد ومن
يقطع أن النسان على يجب هذا الله, وعلى فبفضل رخير
عنققدي من : هذا يقول أل عليه ويجب العجاب نفسه عن
بهقا يفخر التي الكلمات من ذلك أشبه ما أو به جدير أنا أو

. وجل عز الله على



لقققوله الكفققر من : التحذير الكريمة الية هذه فوائد ومن
ليس ) لنه) شديد عذاب لهم (( والكتافرون:  تعالى
للكققافرين العققذاب بشققدة الرخبققار الجملة هذه من المراد
مققن رخوفققا الكفققر مققن والتحققذير هققذا بيققان المققراد ولكن

. الشديد العذاب
عققن النققاس ينذر تعالى الله : أن الكريمة الية فوائد ومن

أنققه هققذا مققن العلماء العقاب, أرخذ بذكر والكفر المعاصي
ذلققك دل العمققال مققن عمققل في عقابا تعالى الله ذكر إذا

دل العمققال مققن عمققل فققي ثوابققا ذكر تحريمه, وإذا على
. مشروعيته على ذلك

)) عبققاده قوله: (( عققن أن الله, قلنا أثابك : شيخالطالب
؟ الية في تكرار فيه  أليس...

معنوي. توكيد لكن تكرار : ل, فيه الشيخ
حمققل أن التفسير في قواعد في معنا مر : شيخالطالب 

؟ التوكيد على حمله من أولى التأسيس على الكلم
وهذا هذا تعارض إذا دليل, يعني هناك يكن لم : ما الشيخ
. يتعارض, نعم لم ما شك, لكن ل التأسيس على نحمل

مققن وذكرنققا رخمسة التوبة شروط أن معنا : تقررالطالب
بإرجاع آدمي بحق الذنب أو المعصية تعلقت إذا الشروط

شققروط, الخمسققة فققي ذلك نذكر استحلله, ولم أو الحق
؟ منها واحدة مع مدرج هو هل

. إشكال فيها ما دارخلة هي : ل الشيخ
أن بسققبب للققه فقال: الحمققد النسان تجشأ : إذا الطالب
؟ تجشأ إذا يضحك الكفار
؟ يضحك الذي : من الشيخ

؟ عندهم : الكفار. عيب الطالب



قققال عيققب, ولهققذا المسققلمين بعققض عنققد : حققتى الشيخ
إذا إل وجهققه السماء إلى يرفع أن للنسان : يكره الفقهاء

بالرائحة, ول حوله من يؤذي لئل فليرفع الصلة في تجشأ
إذا الكققبير الشققيخ أو أبققدا, العجققومز ذكرت ما الناس يفهم
شققان علققى بققاله على يخطر لله, هل وقال: الحمد تجشأ
مرضققا ومريضققة عليلة علة أبدا, هذه ل ؟ يضحكون الذين

أنققه صققحيح, صققحيح هققو سبب, مققا  هذا... برؤه، يرجى ل
نفسققه ورأى نفسققه فققي ضققيقا وجققد النسققان أن لققو مثل

علشان تجشي أنه على ل الله يحمد هذا للتجشي محتاجا
لسبب, نعم.  الذية, هذه مزوال

...:  الطالب
التفسققير بققه يققراد التأويققل أن نعققرف أن :  يجققب الشققيخ
الرسققول فيققه قققال الققذي هققو التضمين, وهذا فيه فيدرخل

فسسي فقسسه ( اللهم:  عباس لبن وسلم عليه الله صلى
مققا هققذا  ل... التفسققير  يعنققي) التأويل وعلمه الدين
تأويل نسميه أن يجومز تحريفا, ول يسمى هذا تأويل يسمى

أل علشققان : تأويققل يقولون هم لكن تأويل هم سموه وإن
والسلف التحريف : أهل قالوا لو صنيعهم من الناس ينفر

بالتأويققل يقبلهققم, فجققاءوا ل ؟ يقبلهققم ل أو أحققد يقبلهققم
أنفسققهم الرخيققر فققي سموا النصارى نظائر تلطيفا, ولهذا

شققرعية أنهققا المنسققورخة ملتهققم علققى ليضققفوا مسيحيين
أبققرأ والسققلم الصلة عليه المسيح, والمسيح أتباع وأنهم
المسيح على كاذبون لقاتلهم, وهم رخرج ولو منهم الناس

شققان على بالمسيحيين أنفسهم سموا ولكن يدعون فيما
الرافضة أيضا ذلك الشرعية, ونظير أنفسهم على يضفوا

أنفسققهم فسققموا عليك ويغضبون الرافضة اسم يرفضون



هققم السنة, لنهم أهل ؟ شيعيا يكون أن أحق شيعة, ومن
هققؤلء شققرعية, أمققا سققنية محبة البيت أهل يحبون الذين

البيت أهل شركية؛ محبة البيت آل يحبون فإنهم الرافضة
سققبأ بققن اللققه عبققد قال لما ولهذا شك بل منهم فيتبرءون
 تققبرأ" حقسستا اللسسه " أنتطالب:  أبي بن لعلي وجماعته

فققي وألقققاهم حطبققا وملت فخققدت بالرخاديققد وأمر منهم
يقققال هققل منهققم, إذن أصققابه مققا شققدة من النار, حرقهم

فققوق أنزلققوهم حققتى الققبيت آل فققي غلققوا الققذين لهققؤلء
واللققه, أبققدا ؟ الققبيت لهل شيعة : إنهم يقال هل منزلتهم

وقد منزلتهم فوق أنزلوهم لنهم البيت لل عدو أعدى هم
أن أحسسب ( مسستاوسققلم:  عليققه اللققه صققلى النققبي قققال

 وأهققل) اللسسه أنزلنسسي السستي منزلتي فاوق تنزلاوني
ينزلوا أن يحبون ل وسلم عليه الله صلى النبي مثل البيت
عليققه دل إن  نعققم... أبققدا اللققه أنزلهم التي منزلتهم فوق

تحريققف, فهققو الققدليل عليه يدل لم وإن تأويل فهو الدليل
الضابط.  هو هذا

إذا يضققمن الحروب, هققل غير في كافر  قتله...:  الطالب
؟ أسلم
عهققد, وبينققه بيننققا يكققن لققم ما حربي الكافر : أصل الشيخ

قتلنققا لققو أنققه بمعنققى له  يقتلنا, يعني أن وله نقتله أن فلنا
يكفققر, عليققه وحققرام يقتلنققا أن عليققه حرام وإل يضمن لم

بفققروع مخققاطبون الكفققار أن الراجققح القققول كققان ولهققذا
أقققول: إن بالتوحيققد, بققل مخققاطبون أنهققم كمققا الشققريعة

ويشققرب يأكققل الكققافر المبققاح, الن في  حتى آثم الكافر
عليهققا معقاقب فققإنه نعمققة كققل شققيء وكققل ويلبس وآمن
السسذين تقلسسب يغرنك (( لالكفققر:  عقوبققة على مزيادة



جهنسسم مسسأواهم ثسسم قلبيسسل متسستاع البل د في كفروا
في سلككم ما النار أصحاب سئل ) وإذا) المهتا د وبئس

نطعم نك ولم المصلبين من نكن (( لم:  قالوا صقر
نكسسذب وكنسستا الختاكئضبين مع نخاوض وكنتا المسكبين

آثمققون, فهققم ) إذا) البيقبيسسن أتتانسستا حسستى السسدين ببياوم
وعملسساوا آمنسساوا السسذين على (( لبيسوجل:  عز وقال

عليهققم ) وغيرهققم) طعمسساوا فبيمسستا جنسستاح الصسستالحتات
سل وجل عز جناح, وقال بق سن ((  تم تم لر تة تح تن جه جزي لل جتسسي ال لل ا

تج تر سخ جه تأ ج د تبتا جع جت جل تبتا نبي لط تن توال جق جم سز نر سل ال تي بق تن جه جذي للسس جل
بناوا تم جة جفسي آ تبيستا تح سل تبيتا ا سن بد ةة الس تصس جل تم تختا ساو جة تيس تمس تبيتا جق سل )) ا

لهققم ليسققت آمنوا الذين وغير آمنوا ] للذين32[العراف:
سققاوت ولققو الله عدو القيامة, الكافر يوم لهم رخالصة ول

شققربة كققافرا منهققا سقققى مققا الله عند بعوضة جناح الدنيا
نعمققة أي أو صحوا أو أمنوا أو شربوا أو أكلوا إذا ماء, فهم

عليها.  معاقبون فإنهم تصيبهم
. تعالى الله قال ثم

ساو:  القارئ تل تو تط ((  تس به تب لل تق ال سز نر جه ال ج د تبتا جع ساوا جل تغ تب جفسسي تل
جض سر ل

ت سن ا جك تل بل تو نز تن لر بي تد تق بء تمتا جب تشتا به تي لن جه جإ ج د تبتا جع بر جب جببيسس تخ
بر جصبي  ].27) [الشورى:) تب
ساوتعققالى:  اللققه : قال الشيخ تل تو تط ((  تسسس به تب للسس تق ال سز نر السس

جه ج د تبتا جع ساوا جل تغ تب جض جفي تل سر ل
ت وسققع, كمققا بمعنققى ) بسققط) ا

عققز ) وقال) ويبسط يقبض (( والله:  تعالى الله قال
) أي) ويقسسدر يشسستاء لمسسن السسرزق (( يبسط:  وجققل

اللققه وسققع لققو التوسققيع, يعنققي بمعنققى يضققيق, فالبسققط
الرض.  في لبغوا للعباد الرمزق

" " جمبيعهسسم:  المفسققر  قققال)) (( لعبسستا ده:  وقققوله



لبغققوا الرمزق في لهم بسط أغنياء الناس كل كان لو يعني
(( فسسي )) جمبيعهسسم " (( لبغسساوا:  قققال الرض فققي

حدودهم, وذلققك  وتجاومزوا" فبيهتا طغاوا )) أي الرض
ول رادع ول واسققع رمزق وفي رفاهية في كانوا الجميع لن

العبققاد لجميع الرمزق الله بسط لو اتعاظ, وأيضا ول اعتبار
فققي العبققاد بيققن التفاضققل هققذا لققول الققدنيا, لنققه لفسدت

كققان الحققوال, لققو اسققتقامت ول أحدا أحد رخدم ما الرمزق
شققخص من وطلبت الغنى في واحد حد على كلهم الناس

بمققا لسققتغنائه ؟ يسققتجيب, لمققاذا لققن فققإنه لك يعمل أن
علققى النققاس بعققض فضققل وتعققالى تبارك الله عنده, لكن

بعضققهم ليتخققذ درجققات بعققض فققوق بعضققهم بعض, ورفع
يقققال قققد المؤلف, ولكققن إليه ذهب ما سخريا, هذا بعضا

)) لعبسستا ده السسرزق الله بسط (( ولاو:  تعالى قوله إن
لققه اللققه بسققط إذا النسان للفراد, فإن أو للجميع شامل
يكققذب مققن أكققثر تجققدون واسققتغنى, ولققذلك بغققى الرمزق
الضققعفاء الفقققراء الكققبراء, وأمققا الغنياء المل هم النبياء

: بقققوله المققراد النبياء, فيكون يتبعون الذين هم فالغالب
الجنققس,  المققراد)) لعبسستا ده السسرزق اللسسه بسط (( لاو
الرض.  في لبغى عباده من لواحد يعني

)) " (( ينزل:   قال)) يشتاء متا بقدر ينزل (( ولكن
ينققزل التشققديد, يعنققي ؟ ضققده  مققا" وضده بتالتخفبيف

"أنققزل, وقققوله:  مققن وينققزل نققزل مققن ينققزل وينققزل،
أنققه اللققه رحمققه المؤلققف   اصطلح" وضده بتالتخفبيف

إذا سبعيتان, وكققذلك فالقراءتان التعبير هذا بمثل أتى إذا
: قققال إذا سققبعيتان, أمققا قققراءة, فالقراءتققان قال: وفققي

التمريققض, بصققيغة بهقا أتققى لنققه شققاذة وقرئ, فققالقراءة



" بتالتخفبيف معنققا الققذي التعققبير للصطلح, هذا انتبهوا
القراءتيققن, بيققن سققاوى يعنققي سققواء حققد  علققى" وضده
  بيققان" الرزاق " من:  سبعيتان, قال فهما هذا وعلى

المضمر أن على ويدل الرمزاق من إذا للمنزل, فالمضمر
),) السسرزق اللسسه بسسسط (( ولسساو:  قققوله الرمزاق مققن

ل المزل فققي مكتوب بتقدير  أي)) بقدر ينزل (( ولكن
يتبدل.  ول يتغير

 دون عبسستا ده لبعسسض ))  فبيبسسسطهتا يشسستاء " (( مسستا
بعبسستا ده (( إنسسه البغسسي البسسسط عسسن بعض, وينشسسأ

 هققذه)) يشسستاء مسستا (( بقسسدر:   قققوله)) " بصبير خببير
حكمققة اقتضت بالحكمة, فمن مقرونة سبق كما المشيئة

يفقققره أن اللققه حكمققة اقتضققت أغناه, ومن يغنيه أن الله
لسساو من عبتا دي من ( إن القدسي الحديث أفقره, وفي

لسساو مسسن عبسستا دي مسسن وإن الغنسسى لفسسسده أغنبيتسسه
حكيققم, وتعققالى تبققارك  فالله) الفقر لفسده أفقرته

مققن المصائب بسبب تعالى الله إلى رجع إنسان من وكم
يشاء.  ما ذلك أشبه ما أو صديق أو قريب موت أو فقر
لبعسسض " فبيبسطهتاتعققالى:  اللققه رحمققه المؤلققف قال

تومزيققع يعنققي"  البسط عن بعض, وينشأ  دون عبتا ده
(( لسساو الجققواب لكققون كالتعليققل  هققذا" " البغي الرمزق
عققن ينشققأ  بققأنه)) لبغسساوا لعبسستا ده السسرزق اللسسه بسط
والتكذيب العبادة عن والستكبار والطغيان البغي البسط
اسققتئنافية ) الجملة) بصبير خببير بعبتا ده (( إنه بالحق؛

ورخققبرة, علققم عققن ناشققئ وعققدمه الققرمزق بسطه أن تبين
المور, ولكن ببواطن العلم لنها العلم من أرخص والخبرة

العلققم علققى باللتزام يدل المور ببواطن العلم نقول: إن



مققن  مققأرخوذة)) (( بصبير أولققى باب من المور بظواهر
لها بصير العلم, فيكون وهي البصيرة ومن بالعين البصار
مققن والثققاني بققالعين الرؤية وهو البصار من الول معنيان

) وهذا) بصبير خببير بعبتا ده (( إنهالعلم,  وهي البصيرة
. شاء من على ويوسع شاء من على يضيق أنه يعني
مققن وتضققييقه الققرمزق بسققط : أن الكريمة الية فوائد من

السسرزق اللسسه بسسسط (( ولاو:  لقققوله وحققده اللققه عنققد
يققرد : أل قائققل قققال ) فققإن) الرض في لبغاوا لعبتا ده

؟ ماله فيزيد ويتجر ويكدح يعمل الرجل نرى أننا هذا على
وجققل, هققو عققز اللققه عند من عمله أصل يرد, لن : ل قلنا

مققن فهققو العمققل علققى وأقققدره النيققة قلبه في أوقع الذي
بعققض نجققد أننققا آرخققر وجه, ووجه وجل, هذا عز الله فضل
ضقرب يوفقق, كلمقا ل ولكقن ويتعقب ويعمل يكدح الناس
أصققله, مققن اليققراد هذا ينتفي رخسرانا, وحينئذ امزداد وجها

ويكسققب ويعمققل يتجققر قققد النسان أن علينا يرد ؟ اليراد
: إن تقولققون فكيققف عملققه مققن الققرمزق انبسققاط فيكققون

؟ الجققواب اليققراد, مققا هذا وجل عز الله من الرمزق بسط
العزيمققة نفسققه في أوقع وتعالى تبارك الله كون  يعني...

وجققل, لققو عققز اللققه من هو التجار هذا له ويسر هذا على
لعجزه الله شاء ولو العزيمة قلبه في يجعل لم الله شاء
الواقققع فققي نققرى  أننققا... ؟ آرخر وجه, وجه هذا العمل عن
والعطققاء والرخققذ التجققارة فققي والطاقققة الجهد يبذل من
عز الله من كله فالبسط رخسرانا, إذا إل يزداد ل ذلك ومع
عنه.  يتفرع مما ول أصله من ل وجل


